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2020, EEN JAAR OM NOOIT TE VERGETEN…..
We zouden immers het 20 jarig bestaan van ons project vieren. Volop plannen, maar toen kwam
corona en op veel verschillende manieren heeft dat het leven van iedereen bepaald. We werden en
worden geraakt door de ziekte, door het verlies van dierbaren en door ons leven dat plotseling niet
meer te plannen is.

Vanuit ons Kenia scholingsproject hebben we, zeker in de eerste 3 maanden van 2020, niet stil
gezeten.
-

-

We betaalden middelbaar onderwijs voor 120 studenten in Kisii en 50 studenten in het
eindexamenjaar in Ahero/Awasi.
Van de Brocante-opbrengst in 2019 konden 9 vloeren gelegd worden op de Ojienda-lagere
school. Een enorme vooruitgang omdat de hele dag met de voeten in het zand, ziektes
veroorzaakte.
Op 4 lagere scholen met zeer slechte sanitaire voorzieningen, hebben we 16 toiletten laten
bouwen ( zij leveren de “mankracht” wij het materiaal)

En toen kwam corona…..

In Nederland werden de scholen gesloten in april. In Kenia niet veel later. Thuisonderwijs via de
computer was niet ideaal, maar was in Nederland wel te realiseren. In Kenia betekende het: einde
onderwijs. Vooral in de steden verspreidt het virus zich enorm, maar ook in de gebieden waar wij
actief zijn. De gezondheidszorg is slecht toegankelijk voor arme mensen, en er zijn geen sociale
voorzieningen. Daar kwam nog bij dat het in de maanden april en mei extreem veel geregend heeft,
waardoor oogsten vernield zijn, door overstromingen mensen verdronken zijn en hutten

meegesleurd. Kortom: ellende. Verschillende keren werd ons gezegd: we gaan eerder dood van de
honger dan van corona.
En wij? Wij moesten onze kringloopwinkel, waarmee we voor een groot deel het geld verdienen
voor onze projecten, sluiten De 1 ½ meter afstand konden we daar niet garanderen. Maar stil zitten
was ook geen optie, daarom bedachten we alternatieven.
-

-

Bij mooi weer hadden we buiten een kraampje met puzzels, boeken, gezelschapsspelen,
handwerk en knutselspullen. Mensen bepaalden zelf de prijs en het geld werd in de
brievenbus gedaan. Ruim 1.000 euro bracht deze actie op.
We organiseerden een garageverkoop waaraan 14 dorpsgenoten deelnamen en natuurlijk
onze vrijwilligers. Een geweldige opbrengst: 1.300 euro.
In september kregen we het aanbod om in een loods een verkoop te houden: opbrengst ruim
900 euro.
En in de Nispenhoeve, de thuisbasis voor onze jaarlijkse brocante, mochten we 6 weken
boeken verkopen.

Het was fijn om weer bezig te zijn en te horen dat niet alleen wij onze klanten gemist hebben, maar
de klanten hebben ons ook gemist.
Daarom zijn we heel blij dat we het jaar kunnen afsluiten met een geweldig cadeau: de pastorie op
de markt mogen we vanaf half november tot aan de sloop in februari, gebruiken om onze spullen te
verkopen. Een grote ruimte waar we heel veel van onze spullen kunnen laten zien. En met succes: de
eerste maand al een opbrengst van ruim 4.000 euro.
Omdat de maatregelen tegen corona weer opnieuw aangescherpt zijn, hebben we ook daar de
verkoop weer moeten stoppen, tot 19 januari.
Natuurlijk bereiken we met deze acties niet de omzet die we met onze winkel gehaald zouden
hebben, maar samen met de hulp van onze trouwe donateurs, gaf het ons wel voldoende armslag
om een plan te bedenken voor de enorme nood in Kenia.
Want ook de Corona situatie in Kenia is eind 2020 niet verbeterd. De officiële statistieken laten een
zwaar getroffen land zien. De gevolgen voor het dagelijkse leven zijn eigenlijk met geen pen te
beschrijven. Veel mensen hebben geen baan meer en dus geen inkomen.
Zoals u weet subsidiëren wij alleen kinderen waarvan 1 of beide ouders gestorven zijn. Voor hen is
het extra zwaar. Hun opleiding is gestaakt, hopelijk gaan de scholen weer open in Januari 2021, maar
eten is zeer schaars. Om die reden hebben wij besloten om deze gezinnen te ondersteunen met een
eenvoudig voedsel pakket, bestaande uit plantaardige olie, maismeel, tarwemeel en wat suiker.
Hiermee zijn we in December 2020 gestart, zodat deze kinderen en hun gezinnen toch nog iets van
een Kerstfeest kunnen vieren. De distributie van deze pakketten vindt plaats via onze
samenwerkingsorganisatie Geoma in Kenia. We houden de vinger aan de pols en stoppen pas met
deze activiteit als de situatie in Kenia daar aanleiding toe geeft.

Ondanks onzekere tijden blijven we vooruitzien en plannen maken.
Enkele jaren geleden hebben we onze projecten in Ahero/Awasi geleidelijk afgebouwd om in een
nieuw gebied, Kisii, weer te starten met ons scholingsproject. Dankzij uitstekend werk van onze
coördinator daar is in kaart gebracht waaraan het meeste behoefte is. Na een pilot met 10
studenten, is inmiddels het aantal studenten voor middelbaar onderwijs uitgebreid naar 120. Het
plan om dit in 2021 uit te breiden naar 165 is uitgesteld.
Uit de vele lagere scholen waar hulp hard nodig is, zijn er 4 gekozen waar inmiddels toiletten
gebouwd zijn. Het plan was om in dit jubileumjaar extra acties te houden voor de Mosache lagere
school waar 2 klaslokalen zijn voor 175, leerlingen. 2 Klaslokalen er bij zou daar erg welkom zijn. Dit
blijft een plan voor 2021.

In eerdere nieuwsbrieven vertelden we u over het onderwijsproject in de dorpen Ahero en Awasi dat
we, na 20 jaar afgebouwd hebben om elders (in Kisii) opnieuw te starten. Dit jaar betalen we daar
voor het laatste jaar de (eindexamen) studenten. Afgelopen jaar hebben een onderzoek ter plaatse
laten uitvoeren over de “impact” van onze schoolsubsidie voor de kinderen die u heeft gefinancierd
met uw giften en aankopen. Een hoopvol beeld wordt geschetst. Dankzij de mogelijkheden voor
werk, dankzij de scholing, hebben veel jong volwassenen emplooi kunnen vinden en is hun situatie
duidelijk verbeterd. U kunt het rapport nalezen op onze website: www.keniascholingsproject.nl
2020, een bijzonder jaar, maar u bleef ons trouw, op onze vrijwilligers konden we steeds een beroep
doen. Voldoende voorwaarden om met vertrouwen de overgang te maken naar 2021. Wij danken u
voor deze steun en hopen dat onze samenwerking ook het volgende jaar weer net zo succesvol mag
zijn.
Fijne feestdagen en vooral een gezond en tevreden 2021.
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